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Aprobat 
Birta Antal 

director general 

Necesități minime obligatorii 
privind achiziţia serviciilor de reparare şi de întreţinere a generatoarelor 

I. Generalități: Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de 
atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se 
elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

Cerinţele impuse sunt minimale şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, 
care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în 
măsura în care propunere tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior 
cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 

II. Obiectul achiziţiei publice: achiziționarea de servicii de reparare şi de întreţinere a 
generatorului de curent (grup electrogen staționar) model ECO 80-C. În cadrul acestor 
servicii se prestează de către Prestator în favoarea Achizitorului servicii de întreținere 
preventivă periodică/intervenție pentru echipamente 

III. Valoarea estimată a achiziției: 25.000,00 lei, fără TVA. 

IV. Durata contractului: de la semnarea Contractului până la 31 decembrie 2021 cu 
posibilitate de prelungire cu 4 luni, până la 30.04.2022, în condițiile art. 165 al Hotărârii 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

V. Obligațiile Prestatorului: în cadrul serviciilor de reparare prestatorul se obligă: 
1. Să execute serviciile de mentenanţă preventivă la o dată stabilită de comun acord 

împreuna cu Achizitorul. 
2. Să efectueze repararea generatorului în termen de 20 zile lucrătoare de la data 

predării/sesizării primite de la persoanele desemnate de Achizitor. În cazuri 
excepționale, datorită lipsei pieselor de schimb sau altor cauze obiective, se poate 
conveni cu beneficiarul un alt termen de reparație, care să nu depășească 40 de zile. 

3. Să răspundă prompt la solicitările Achizitorului cu privire la reparația 
generatorului. 

4. Vizita/vizitele de mentenanță preventivă vor include kitul de consumabile (kit 
filtre, ulei industrial, antigel, preîncălzitor, senzori de ulei, coliere de strângere etc.), 
manoperă şi transportul echipei de tehnicieni pentru efectuarea inspecției tehnice 
periodice a echipamentelor (inspecție vizuală a componentelor sistemului, verificarea 
spațiului de funcționare, inspecție mecanica/electrica, verificarea funcționarii, 
verificarea necesitații de update-uri, etc.). 

5. Piesele de schimb și subansamblele necesare înlocuirii celor defecte se vor asigura 
de către Prestator, adaosul comercial practicat neputând depăși procentul de 20%. 
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6. Prestatorul va efectua reparațiile la sediul Achizitorului, cheltuielile legate de 
transport fiind suportate de către Achizitor. În cazul reparațiilor care nu se pot executa 
la sediul Achizitorului, generatorul va fi transportat, predat pentru reparație și ridicat 
după reparație prin grija Achizitorului. 

7. Să finalizeze vizita de întreținere/intervenție, în condiţii de maximă calitate. 
8. Să emită şi să semneze împreună cu Beneficiarul un Raport de Service, informând 

astfel Beneficiarul despre efectuarea şi conținutul întreținerii si/sau a intervenției. 
9. Să informeze Achizitorul (prin intermediul raportului de service) asupra oricărei 

probleme constatate, să propună soluţii de remediere. 
10. Să informeze Achizitorul asupra oricărei schimbări intervenite în adresa sa, sau a 

numerelor de telefon ale departamentului de service, în termen de 15 zile de la data 
schimbării. 

VI. Garanții 
1. Garanția pieselor, a subansamblelor înlocuite va fi în conformitate cu garanția 

specificată de către producător. Garanția acordată de către Prestator, pentru toate 
piesele de schimb, nu poate fi mai mică decât garanția acordată de producător. 

2. Prestatorul are obligația de a garanta că lucrările executate vor fi de calitate, 
executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de 
calitate ale generatorului. 

VII. Propunerea financiară 
Propunerea (oferta) financiară pe baza căreia se face selecția ofertelor include atât 
preţul orei tehnologice pentru repararea generatorului cît și preţul transportului echipei 
de tehnicieni la sediul Achizitorului, conform Formularului nr. 1. Valabilitatea ofertei va 
fi de min. 30 zile. 

VIII. Modalități de plată 
Reviziile tehnice periodice, reparațiile, piesele de schimb sau alte lucrări de intervenție 
ce vor fi executate de către Prestator la generatorul de curent vor fi decontate de 
Achizitor în baza devizelor prezentate de Prestator și acceptate de Achizitor. 

VIII. Dispoziții finale 
Depunerea ofertelor de către ofertanţi echivalează cu acceptarea fără rezerve a 
conţinutului documentaţiei de atribuire. 

IX. Criterii de adjudecare 
Va fi declarată câștigătoare oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin 
prezenta și care are cel mai mic preț al orei tehnologice. 

Serviciul administrativ gospodăresc Întocmit 
Ambrus Imre  Baricz Gergely 
şef serviciu referent 

Miercurea-Ciuc, 16 noiembrie 2021 
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